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Törvény

2008. évi LX.
törvény

az olimpiai jelkép oltalmáról szóló,
Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott

szerzõdés kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szep-
tember 26-án elfogadott szerzõdés (a továbbiakban: Szer-
zõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Szerzõdést e törvénnyel kihir-
deti.

3. § A Szerzõdés hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Nairobi Treaty
on the Protection of the Olympic Symbol

adopted at Nairobi on September 26, 1981

CHAPTER I

SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 1: Obligation of States

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject
to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the
registration as a mark and to prohibit by appropriate
measures the use, as a mark or other sign, for commercial
purposes, of any sign consisting of or containing the
Olympic symbol, as defined in the Charter of the
International Olympic Committee, except with the
authorization of the International Olympic Committee.
The said definition and the graphic representation of the
said symbol are reproduced in the Annex.

Article 2: Exceptions to the Obligation

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not
bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olympic
symbol where that mark was registered in that State prior
to the date on which this Treaty enters into force in respect
of that State or during any period during which, in that

State, the obligation provided for in Article 1 is considered
as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any
mark or other sign, consisting of or containing the
Olympic symbol, in that State by any person or enterprise
who or which has lawfully started such use in the said State
prior to the date on which this Treaty enters into force in
respect of that State or during any period during which, in
that State, the obligation provided for in Article 1 is
considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also
in respect of marks whose registration has effect in the
State by virtue of a registration under a treaty which the
said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or
enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be
considered, for the purposes of the said paragraph, as use
by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to
prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol
is used in the mass media for the purposes of information
on the Olympic movement or its activities.

Article 3: Suspension of the Obligation

The obligation provided for in Article 1 may be conside-
red as suspended by any State party to this Treaty during
any period during which there is no agreement in force bet-
ween the International Olympic Committee and the Natio-
nal Olympic Committee of the said State concerning the
conditions under which the International Olympic Com-
mittee will grant authorizations for the use of the Olympic
symbol in that State and concerning the part of the said Na-
tional Olympic Committee in any revenue that the Interna-
tional Olympic Committee obtains for granting the said
authorizations.

CHAPTER II

GROUPINGS OF STATES

Article 4: Exceptions to Chapter I

The provisions of Chapter I shall, as regards States party
to this Treaty which are members of a customs union, a
free trade area, any other economic grouping or any other
regional or subregional grouping, be without prejudice to
their commitments under the instrument establishing such
union, area or other grouping, in particular as regards the
provisions of such instrument governing the free
movement of goods or services.
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CHAPTER III

FINAL CLAUSES

Article 5: Becoming Party

to the Treaty

(1) Any State member of the World Intellectual
Property Organization (hereinafter referred to as „the
Organization”) or of the International (Paris) Union for the
Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as
„the Paris Union”) may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of
ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a
member of the United Nations or any of the Specialized
Agencies brought into relationship with the United
Nations may become party to this Treaty by deposit of an
instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and
accession shall be deposited with the Director General of
the Organization (hereinafter referred to as „the Director
General”).

Article 6: Entry Into Force

of the Treaty

(1) With respect to the three States which are the first to
deposit their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, this Treaty shall enter into force one
month after the day on which the third instrument of
ratification, acceptance, approval or accession has been
deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, this Treaty shall enter into force one month after
the day on which that instrument has been deposited.

Article 7: Denunciation of the Treaty

(1) Any State may denounce this Treaty by notification
addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day
on which the Director General has received the
notification.

Article 8: Signature and Languages of the Treaty

(1) This Treaty shall be signed in a single original in the
English, French, Russian and Spanish languages, all texts
being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director
General, after consultation with the interested
Governments, in the Arabic, German, Italian and
Portuguese languages, and such other languages as the
Conference of the Organization or the Assembly of the
Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at
Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva
until June 30, 1983.

Article 9: Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies;

Registration of the Treaty

(1) The original of this Treaty, when no longer open for
signature at Nairobi, shall be deposited with the Director
General.

(2) The Director General shall transmit two copies,
certified by him, of this Treaty to all the States referred to
in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with
the Secretariat of the United Nations.

Article 10: Notifications

The Director General shall notify the States referred to
in Article 5 (1) and (2) of:

(i) signatures under Article 8;

(ii) deposits of instruments of ratification, acceptance,
approval or accession under Article 5 (3);

(iii) the date of the entry into force of this Treaty under
Article 6(1);

(iv) any denunciation notified under Article 7.

Annex

The Olympic symbol consists of five interlaced rings:
blue, yellow, black, green and red, arranged in that order
from left to right. It consists of the Olympic rings alone,
whether delineated in a single color or in different colors.
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Nairobi Szerzõdés
az olimpiai jelkép oltalmáról

elfogadva: Nairobiban 1981. szeptember 26-án

I. FEJEZET

ANYAGI JOGI RENDELKEZÉSEK

1. cikk: Az államok kötelezettsége

E Szerzõdés minden részes állama – a 2. és 3. cikk sze-
rinti kivételekkel – köteles elutasítani, illetve érvénytele-
níteni a védjegyként történõ lajstromozását, valamint meg-
felelõ intézkedésekkel megtiltani a védjegyként vagy más
megjelölésként kereskedelmi célból való használatát min-
den olyan megjelölésnek, amely a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság Chartájában meghatározott olimpiai jelképbõl
áll, vagy azt tartalmazza, kivéve, ha arra a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság engedélyt adott. Az említett jelkép
meghatározását, valamint grafikai megjelenítését a mel-
léklet tartalmazza.

2. cikk: A kötelezettség alóli kivételek

(1) Az 1. cikkben elõírt kötelezettség e Szerzõdés egyet-
len részes államát sem köti az alábbiak tekintetében:

(i) az olimpiai jelképbõl álló vagy azt tartalmazó bár-
mely védjegy, amennyiben azt az adott államban e Szerzõ-
dés hatálybalépésének napja elõtt vagy bármely olyan idõ-
szakban lajstromozták, amelyre nézve az adott államban
az 1. cikkben elõírt kötelezettséget a 3. cikk értelmében
vett felfüggesztettnek kell tekinteni;

(ii) az olimpiai jelképbõl álló, vagy azt tartalmazó bár-
mely védjegy vagy más megjelölés folyamatos kereske-
delmi célú, olyan természetes vagy jogi személy általi
használata az adott államban, aki vagy amely az adott ál-
lamban az említett használatot jogszerûen, e Szerzõdés
adott állam vonatkozásában történõ hatálybalépésének
napja elõtt, vagy bármely olyan idõszakban kezdte meg,
amelyre nézve az adott államban az 1. cikkben elõírt köte-
lezettséget a 3. cikk értelmében felfüggesztettnek kell te-
kinteni.

(2) Az (1) bekezdés (i) pontjának rendelkezései olyan
védjegyekre is vonatkoznak, amelyek lajstromozása az
adott államban olyan szerzõdés erejénél fogva érvényes,
amelynek az adott állam részese.

(3) Az (1) bekezdés (ii) pontjában említett természetes
vagy jogi személy engedélyével történõ használatot az em-

lített bekezdés alkalmazásában az említett természetes
vagy jogi személy általi használatnak kell tekinteni.

(4) E Szerzõdés egyetlen részes államát sem kötelezi ar-
ra, hogy megtiltsa az olimpiai jelkép használatát, amennyi-
ben a jelképet a tömegtájékoztatásban az olimpiai mozga-
lomról vagy annak tevékenységeirõl szóló tájékoztatás
céljaira használják.

3. cikk: A kötelezettség felfüggesztése

Az 1. cikkben elõírt kötelezettséget e Szerzõdés bár-
mely részes állama felfüggesztettnek tekintheti olyan idõ-
szakok vonatkozásában, amikor a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság és az említett állam nemzeti olimpiai bizottsága
között nincs hatályban megállapodás azon feltételekre vo-
natkozóan, amelyek mellett a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság engedélyezi az olimpiai jelkép használatát az adott
államban, valamint az említett nemzeti olimpiai bizottság-
nak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az említett en-
gedélyezésekbõl befolyó bevételeibõl történõ részesedé-
sére vonatkozóan.

II. FEJEZET

ÁLLAMCSOPORTOK

4. cikk: Az I. fejezet alóli mentesítések

Az I. fejezet rendelkezései az e Szerzõdés vámunióhoz,
szabadkereskedelmi térséghez, bármely más gazdasági
csoportosuláshoz, vagy bármely más regionális vagy kis-
térségi csoportosuláshoz tartozó részes államai tekinteté-
ben nem érintik az ilyen uniót, térséget, illetve más csopor-
tosulást létrehozó jogi aktus szerinti kötelezettségvállalá-
sokat, különös tekintettel az ilyen jogi aktusnak az áruk
vagy szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó rendel-
kezéseit.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk: A Szerzõdéshez való csatlakozás

(1) A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (a továb-
biakban: Szervezet), illetve az ipari tulajdon oltalmára lé-
tesült Nemzetközi (Párizsi) Uniónak (a továbbiakban: Pá-
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rizsi Unió) bármely részes állama csatlakozhat e Szerzõ-
déshez

(i) az aláírást követõen a megerõsítõ, elfogadó vagy jó-
váhagyó okirat letétbehelyezésével, illetve

(ii) csatlakozási okirat letétbe helyezésével.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett azon államok,
amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy az
Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatban álló vala-
mely szakosított szervnek tagjai, csatlakozási okirat letét-
be helyezésével csatlakozhatnak e Szerzõdéshez.

(3) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozási
okiratot a Szervezet fõigazgatójánál (a továbbiakban: fõ-
igazgató) kell letétbe helyezni.

6. cikk: A Szerzõdés hatálybalépése

(1) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozá-
si okiratát elsõként letétbehelyezõ három állam vonatko-
zásában e Szerzõdés a harmadik megerõsítõ, elfogadó, jó-
váhagyó, illetve csatlakozási okirat letétbe helyezésének
napját követõ egy hónappal lép hatályba.

(2) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozá-
si okiratát letétbe helyezõ többi állam vonatkozásában
e Szerzõdés az adott okirat letétbe helyezésének napját kö-
vetõ egy hónappal lép hatályba.

7. cikk: A Szerzõdés felmondása

(1) E Szerzõdést a fõigazgatónak címzett értesítéssel
bármely állam felmondhatja.

(2) A felmondás az értesítés fõigazgató általi kézhezvé-
telétõl számított egy év elteltével lép hatályba.

8. cikk: A Szerzõdés aláírása

és hivatalos nyelvei

(1) E Szerzõdés egyetlen eredeti példányban, angol,
francia, orosz és spanyol nyelven kerül aláírásra, vala-
mennyi szöveg egyaránt hiteles.

(2) A hivatalos szövegeket a fõigazgató az érintett kor-
mányokkal való konzultációt követõen állapítja meg arab,
német, olasz és portugál nyelven, valamint a Szervezet
Konferenciája, illetve a Párizsi Unió Közgyûlése által
esetlegesen kijelölt további nyelveken.

(3) E Szerzõdés Nairobiban, 1982. december 31-ig,
majd azt követõen Genfben, 1983. június 30-ig áll nyitva
aláírásra.

9. cikk: A Szerzõdés letétbe helyezése; példányainak

átadása; a Szerzõdés nyilvántartásba vétele

(1) Azt követõen, hogy a Szerzõdés már nem áll nyitva
aláírásra Nairobiban, annak eredeti példányát a fõigazga-
tónál kell letétbe helyezni.

(2) A fõigazgató e Szerzõdés általa hitelesített két pél-
dányát továbbítja az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében emlí-
tett valamennyi államnak, valamint – kérésre – bármely
más államnak.

(3) A fõigazgató e Szerzõdést nyilvántartásba veteti az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkárságánál.

10. cikk: Értesítések

A fõigazgató az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett
államokat értesíti

(i) a 8. cikk szerinti aláírásokról;
(ii) az 5. cikk (3) bekezdése szerinti megerõsítõ, elfoga-

dó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezé-
sérõl;

(iii) e Szerzõdés 6. cikk (1) bekezdése szerinti hatályba-
lépésének napjáról;

(iv) a 7. cikk szerinti bármely felmondásról.

Melléklet

Az olimpiai jelkép öt egymásba fûzõdõ – balról jobbra
haladva – kék, sárga, fekete, zöld és piros karikából áll. Ki-
zárólag az olimpiai karikákból áll, függetlenül attól, hogy
azok egy vagy több színbõl állnak-e.

”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-ai a Szerzõdés 6. cikke (2) bekez-
désében meghatározott idõpontban lépnek hatályba.

(3) A Szerzõdés, illetve e törvény 2–3. §-ai hatálybalé-
pésének naptári napját – annak ismertté válását követõen –
a külpolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a sportpolitikáért felelõs miniszter és a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjának
rendelete

Az önkormányzati miniszter
7/2008. (X. 8.) ÖM

rendelete
az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsga szervezésére feljogosított

intézményekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdése b) pontjának második fordulatában kapott
felhatalmazás alapján, valamint az önkormányzati minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. §-ának a), b), c) és e) pontjaiban meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt intéz-
mények 2012. szeptember 30-ig jogosultak iskolarendsze-
ren kívüli, az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére.

(2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intéz-
mény az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt szak-
képesítés, szakképesítés-elágazás, ezek részszakképesí-
tése, szakképesítés-ráépülés, valamint részszakképesítés
tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult
szakmai vizsga szervezésére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményeken kívül a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a Polgári védelmi
elõadó (OKJ szám: 52 861 05 0000 00 00) szakképesítés,
a ráépülõ Katasztrófavédelmi és polgári védelmi fõelõadó
(OKJ szám: 52 861 05 0001 54 01) szakképesítés, a Tûz-
oltó (OKJ szám: 51 861 01 0000 00 00) szakképesítés,
a ráépülõ Tûzoltó technikus (OKJ szám:
51 861 01 0001 54 01) szakképesítés, a Tûzvédelmi elõadó
(OKJ szám: 52 861 07 0000 00 00) szakképesítés, a rá-
épülõ Tûzvédelmi fõelõadó (OKJ szám:
52 861 07 0001 54 01) szakképesítés tekintetében jogosult
szakmai vizsga megszervezésére országos illetékességgel.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében, valamint
a 2. számú mellékletben nevesített szakképesítések tekin-
tetében elnyert vizsgaszervezési jogosultságok az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tar-
tozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl
szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendeletnek a külön jogsza-
bályokban megállapított jogosultságok a 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.) és az
1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ szakképesítések közötti megfelelte-
tését szabályozó mellékletében megjelöltek szerint érvé-
nyesek, az R. 2006. március 31-én hatályos rendelkezései
és az ahhoz illeszkedõ szakmai és vizsgakövetelmények
szerint szervezett képzések esetén.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények

[azon szakképesítés(ek), szakképesítés-elágazás(ok), ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés(ei), valamint részszakképesítés(ei) megnevezését,

melyek szakmai vizsgáinak szervezésére az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza]

Sorszám Az intézmény megnevezése
Az intézmény címe

irányítószám város utca, házszám

1 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Mérnöktovábbképzõ Intézet)

1111
(1111)

Budapest
(Budapest)

Mûegyetem rakpart 3.
(Mûegyetem rakpart 9.)

2 Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Felnõttképzési és Távoktatási
Központ)

4032
(4032)

Debrecen
(Debrecen)

Egyetem tér 1.
(Böszörményi út 138.)

3 Debreceni Regionális Képzõ Központ 4043 Debrecen Vámospércsi u. 84.

4 Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ 3518 Miskolc Erenyõ u. 1.

5 Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

1139 Budapest Hajdú u. 18–24.

6 FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 2440 Százhalombatta Erkel Ferenc u. 4.

7 FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. 1012 Budapest Kuny Domokos u. 13–15.

8 Kaposvári Egyetem
(KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ)

7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.

9 Kecskeméti Regionális Képzõ Központ 6000 Kecskemét Szolnoki u. 20.

10 Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13.

11 Nyugat-magyarországi Egyetem
(Savaria Egyetemi Központ)

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

12 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács u. 9.

13 OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. 2500 Esztergom-
Kertváros

Wesselényi u. 35–39.

14 Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. 1111 Budapest Mûegyetem rakpart 9. II. 216.

15 Pannon Egyetem 8200 Veszprém Egyetem u. 10.

16 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 1143 Budapest Szobránc u. 6–8.

17 School of Business Üzleti Szakképzõ Iskola
Fenntartó: School of Business Kht.

8900
6720

Zalaegerszeg
Szeged

Ola u. 13.
Tisza Lajos körút 12.
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Sorszám Az intézmény megnevezése
Az intézmény címe

irányítószám város utca, házszám

18 Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

1085
1123

Budapest
Budapest

Üllõi út 26.
Alkotás u. 44.

19 Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13.

20 Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 123.

21 SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 1073 Budapest Erzsébet körút 39.

22 Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I./5.

23 Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u. 1–3.

24 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 1033 Budapest Laktanya u. 33.

2. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez

Szakképesítés(ek), szakképesítés-elágazás(ok), ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés(ei), valamint részszakképesítés(ei)
szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítõ szakképesítés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Mérnöktovábbképzõ Intézet)

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Felnõttképzési
és Távoktatási Központ)

– – – – – X –

Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. X X X X X X X

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X X X X X

Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ – X – – – – –

Szombathelyi Regionális Képzõ Központ X – – – – – –
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 341 03 0001 54 01 Ingatlanvagyon-
értékelõ és
-közvetítõ

ráépülés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Mérnöktovábbképzõ Intézet)

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Felnõttképzési
és Távoktatási Központ)

– – – – – X –

Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. X X X X X X X

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X X X X X

Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ – X – – – – –

Szombathelyi Regionális Képzõ Központ X – – – – – –

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi
elõadó

szakképesítés Pannon Egyetem – X – – – – –

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 05 0001 54 01 Katasztrófavédelmi
és polgári védelmi
fõelõadó

ráépülés Pannon Egyetem – X – – – – –

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0100 33 01 Sportoktató
(a sportág
megjelölésével)

részszakképesítés Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

– – – X – – –

Kaposvári Egyetem (lovas sportág)
(KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ)

– – X – – – –

Nyugat-Magyarországi Egyetem
(Savaria Egyetemi Központ)

X – – – – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. – X – X – – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X – X X –

School of Business Üzleti Szakképzõ Iskola
Fenntartó: School of Business Kht.

X – – – – – –

Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

– – – X – – –

Szegedi Tudományegyetem – – – – – – X

SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai
Szakképzõ Iskola

– – – X – – X

Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0010 52 01 Fittness-wellness
asszisztens

elágazás Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

– – – X – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X – X X –

School of Business Üzleti Szakképzõ Iskola
Fenntartó: School of Business Kht.

X – – – – – –

Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

– – – X – – –

Szegedi Tudományegyetem – – – – – – X

SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai
Szakképzõ Iskola

– – – X – – X

Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. – – – X – – X

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0010 52 02 Sportedzõ
(a sportág
megjelölésével)

elágazás Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

– – – X – – –

Kaposvári Egyetem (lovas sportág)
(KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ)

– – X – – – –

Nyugat-magyarországi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) X – – – – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X – X X –

School of Business Üzleti Szakképzõ Iskola
Fenntartó: School of Business Kht.

X – – – – – –

Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

– – – X – – –

Szegedi Tudományegyetem – – – – – – X

SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai
Szakképzõ Iskola

– – – X – – X

Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 01 0001 54 01 Rekreációs mozgás-
program-vezetõ
(a szakirány
megjelölésével)

ráépülés Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

– – – X – – –

FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

– – – X – – –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X – X X –

Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

– – – X – – –

Szegedi Tudományegyetem – – – – – – X

SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai
Szakképzõ Iskola

– – – X – – X

Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. – – – X – – X

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ,
-menedzser

szakképesítés Fitness Akadémia Szakközépiskola
(A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány)

– – – X – – –

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X – X X –

School of Business Üzleti Szakképzõ Iskola
Fenntartó: School of Business Kht.

X – – – – – –

Semmelweis Egyetem
[SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)]

– – – X – – –

Szegedi Tudományegyetem – – – – – – X

SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai
Szakképzõ Iskola

– – – X – – X

Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. – – – X – – X
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelõ szakképesítés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Mérnöktovábbképzõ Intézet)

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Felnõttképzési
és Távoktatási Központ)

– – – – – X –

Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. X X X X X X X

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X X X X X

Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ – X – – – – –

Szombathelyi Regionális Képzõ Központ X – – – – – –

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 814 01 0001 54 01 Ingatlankezelõ ráépülés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Mérnöktovábbképzõ Intézet)

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Felnõttképzési
és Távoktatási Központ)

– – – – – X –

Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ – – – – X – –

FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. X X X X X X X

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. X X X X X X X

Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ – X – – – – –

Szombathelyi Regionális Képzõ Központ X – – – – – –
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OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0000 00 00 Temetkezési
szolgáltató

szakképesítés Debreceni Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0100 33 01 Temetkezési
asszisztens

részszakképesítés Debreceni Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 853 01 0100 21 01 Temetõi munkás részszakképesítés Debreceni Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OKJ szám Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 861 01 0000 00 00 Tûzoltó szakképesítés Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

51 861 01 0001 54 01 Tûzoltó technikus ráépülés Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó szakképesítés Debreceni Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. – – – X – – –

Pannon Egyetem – X – – – – –

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X
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OKJ szám Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése
(a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 861 07 0001 54 01 Tûzvédelmi
fõelõadó

ráépülés Kecskeméti Regionális Képzõ Központ – – – X – – X

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ – – – – – X –

OK-TAT-60 Kft. – – – X X X –

Pannon Egyetem – X – – – – –

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ X X X X X X X

Jelmagyarázat

Régió neve Régióba tartozó megyék Jel

Nyugat-dunántúli régió Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye NyD

Közép-dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye KD

Dél-dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye DD

Közép-magyarországi régió Budapest, Pest megye KM

Észak-magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye EM

Észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye EA

Dél-alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA
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Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
105/2008. (X. 3.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint
módosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

Almássy Kornél helyett

dr. Vas Jánost

a bizottság alelnökévé

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. szeptember 29-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgyûlés
114/2008. (X. 17.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat

módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

dr. Vas János korábban megüresedett tagsági helyére

Lengyel Zoltánt

a bizottság alelnökévé,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

Arnóth Sándor korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Tiba Istvánt,

a Költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizottság-
ba

Lengyel Zoltán helyett

Ágh Pétert,

a Gazdasági és informatikai bizottságba

dr. Vas Jánost (a korábban megüresedett bizottsági tag-
sági helyére)

a bizottság tagjává

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. október 13-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök
határozatai

A köztársasági elnök
205/2008. (X. 3.) KE

határozata
a Nemzeti Sporttanács elnökének kinevezésérõl

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 53. § (2) bekezdése
alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére kinevezem
dr. Sárközy Tamást a Nemzeti Sporttanács elnökévé.

Budapest, 2008. szeptember 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/04235/2008.

A köztársasági elnök
208/2008. (X. 21.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

a XIII. Paralimpiai Játékokon sikeresen szerepelt spor-
tolók felkészítése érdekében végzett munkájáért,

Petrov Ivánnak, az ANK Úszóklub edzõjének,

a XIII. Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedõ eredmé-
nyeiért,

Sors Tamás úszónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. október 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04370/2008.

A köztársasági elnök
209/2008. (X. 21.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az önkormány-
zati miniszter elõterjesztésére

Magyarovits Zoltánnak, a Kovács Ágnes Úszóiskola
úszóedzõjének, oktatónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést;

Juhász Veronika vívónak,

Papp Gábor cselgáncsozónak,

Pass Ferencnek, a Bajai Úszó Egyesület úszóedzõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2008. október 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04403/2008.
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság

és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-

dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

10–11. szám SPORTÉRTESÍTÕ 175



176 SPORTÉRTESÍTÕ 10–11. szám

Szerkeszti az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 6048 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3024 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.

ISSN 1786—7843

08.3524 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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